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Správná a p esná citace je p edpokladem snadného nalezení p íslušného literárního pramene

1) Citace v textu

2) Citace v p ehledu literatury

P ehled literatury a její citace v textu

1) Citace v textu

Používá se tzv. harvardské citování – uvede se jméno autora bez iniciál a rok publikace

u t ech a více autor

- jmenuje se jen první autor a za n j se p idá zkratka et al., aj., a spol., a kol. + rok vydání
publikace 

- !!!zvolit a používat vždy jen jeden typ uvád ní kolektivu autor !!!

u dvou autor

Ob jména spojená spojkou a, and, et, + rok vydání publikace  

A) Novák (1998) zjistil, že …..
B) … bylo zjišt no, že … (Novák, 1998) 

A) Novák a Janoušek (1998) zjistili, že …..
B) … bylo zjišt no, že … (Novák a Janoušek, 1998) 

A) Ptá ek aj. (2001) zjistili, že …..
B) … bylo zjišt no, že … (Ptá ek aj., 2001) 

Vhodn jší je forma B)

A) Klasické zdroje Pokud je v souvislosti s poznatkem citováno více prací:

… diagnostika p vodc onemocn ní je založena na metod PCR (Novák, 1998; Málek a 
Pátek, 2000; Ptá ek aj., 2001) 

!! Pozor na autory, kte í v daném roce publikovali dva a více lánk !! 

- citace jsou opat eny malými písmeny a,b,c atd.  

(Králik, 2001a) (Králík, 2001b) 
– nutno zjistit již na za átku psaní vlastního textu

(Králik, 2001; Králík a spol. 2001)
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P ehled literatury a její citace v textu

Vancouverské citování – odkazy v textu se íslují
první citovaný odkaz dostane .1, v souhrnu literatury je tedy na prvním míst , p i dalším 
výskytu v textu je op t zastoupen odkazem 1

Bylo prokázáno, že kvasinky utilizují ješt další významné látky (Houser aj., 1991).

Bylo prokázáno, že kvasinky utilizují ješt další významné látky [1].

Bylo prokázáno, že kvasinky utilizují ješt další významné látky1.

1) Citace v textu

!!!Vancouverské citování se v bakalá ských a diplomových pracích nepoužívá!!!

V bakalá ských pracích používáme harvardské citování.

CHYBY v citacích v textu:

Bylo prokázáno, že kvasinky …. … … (A. Houser aj., 1991).

…bylo zjišt no, že … (Ptá ek, Špa ek a Drozdová, 2001) 

• neuvádí se tituly, k estní jména ani iniciály

• kladení citací výhradn na konce odstavc nebo dokonce za odstavce

P ehled literatury a její citace v textu

Správné kladení citací

„citlivé“ kladení citací – tedy tam, kam pat í:

• verze 1:

• cita ní odkaz se klade podobn jako odkaz na obrázek nebo tabulku nejblíže místu 
citovaného poznatku, nejpozd ji na konci v ty

• výhodou je jednoduchá identifikace p íslušného lánku
• jakmile uvádíme poznatek z jiného zdroje, objeví se v textu nová citace

• verze 2:
• cita ní odkaz se klade až nakonec bloku v t, které erpají z daného zdroje
• nevýhodou je, že m že být citováno více poznatk z více zdroj sou asn = obtížná

orientace, který zdroj uvádí konkrétní poznatek

P ehled literatury a její citace v textu

Správné kladení citací

P ehled literatury a její citace v textu



Správné kladení citací
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Chybou je automatické kladení citací až na konce posledních v t odstavce nebo snad až za 
poslední v tu odstavce.

1) Informace, které nejsou lánkem v asopise – webové stránky, databáze apod.

1) Citace v textu

2) lánky v elektronickém asopise – stejn jako u textových zdroj (odlišnost až v p ehledu

literatury

…jehož sekvenci lze nalézt v databázi NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov; 

NG_012026)  …

V tšinou není nutno uvád t v p ehledu literatury.

P ehled literatury a její citace v textu

Citování elektronických zdroj je velmi r znorodé:

• vždy podle konkrétního zdroje

• n které p íklady v Tematickém diskusním fóru

„Dotazy k psaní Bakalá ské a Diplomové práce na OGMB“

• je-li to možné, pak rad ji použít klasický zdroj

odkaz

B) Elektronické zdroje

P ehled literatury a její citace v textu

1) Citace v textu

2) Citace v p ehledu literatury



A) Ptá ek aj. (2001) zjistili, že …..

B) … bylo zjišt no, že … (Ptá ek aj., 2001) 

Citace v textu

- zkrácená citace

Citace v p ehledu literatury

- úplná citace

Adcock, R.L.: Effect of moisture stress on soybean pod development. – Crop J. 95: 342-345, 1988.

P ehled literatury a její citace v textu1) Citace v textu

- existuje velké množství r zných forem

- používat vždy jen jeden typ dle doporu ení nebo výb ru

Citace v p ehledu literatury

Citace v p ehledu literatury

• íslovat nebo ne íslovat – individuální

• citace se adí abecedn (výjime n dle etnosti výskytu), následn podle roku uve ejn ní

• úplná citace (krom jména autor , také název lánku, asopisu, íslo, ro ník, rozsah stran)

Citace v p ehledu literatury

Jména všech autor se všemi iniciálami, rok vydání, plný název lánku, plný název asopisu, 

svazek, první a poslední stránka 

Ve v deckých asopisech se lze setkat s velkým po tem zp sob citování literatury

Adcock, R.L.: Effect of moisture stress on soybean pod development. – Crop J. 95: 342-345, 1988.

Adcock RL Effect of moisture stress on soybean pod development. Crop J. 95: 342-345, 1988.

Adcock, R.L. (1988) Effect of moisture stress on soybean pod development. – Crop J. 95, 

342-345.

Adcock, R.L. (1988) Crop J. 95, 342-345

Adcock, R.L. 1988: Effect of moisture stress on soybean pod development. Crop Jour. 95: 342-5.

a mnoho dalších variant

1) asopis:



P ehled literatury a její citace v textuCitace v p ehledu literatury

Citace asopiseckých lánk v p ehledu literatury platné pro bakalá skou práci

Adcock R. L. 1988. Effect of moisture stress on soybean pod development. Crop J. 95: 

342-345.

lánek napsal jeden autor

dva lánky téhož autora, které vyšly ve stejném roce – ozna íme malým písmenkem

Miller J. H. 1992a. Molecular genetics of bacteria. J. Gen. Genet. 87: 352-355.  

Miller J. H. 1992b. Comparative genetics of capsular polysacharide  biosynthesis in 

Streptococcus pneumoniae. J. Bacteriol. 181: 385.395. 

lánek napsali dva auto i

Novák K., Janoušek J. 1988. Bakterie a t žké kovy. J. Clin. Microbiol. 125 (3): 99-115.

1) asopis:

P ehled literatury a její citace v textuCitace v p ehledu literatury

Cox C. S., Brown B. R., Smith J. C. 1999. False-positive -lactamase results with

Staphylococcus lugdunensis in the Vitek Auto Microbios system. J. Gen. Genet. (in preparation)

lánek je teprve v p íprav , zatím nebyl odeslán do asopisu – (in preparation) nebo (v p íprav )

Cox C. S., Brown B. R., Smith J. C. 1999. False-positive -lactamase results with

Staphylococcus lugdunensis in the Vitek Auto Microbios system. J. Gen. Genet. (in press) 

lánek již prošel recenzním ízením a probíhá jeho tisk – (in press) nebo (v tisku)

spíše necitovat, jeho název i obsah se ješt m žou zm nit

Va ejka K. 1998. Personal communication. (ústní sd lení) 

Informaci jste získali rozhovorem s uvedeným lov kem (odborníkem) 

– (personal communication) nebo (ústní sd lení)

Je však nezbytné mít k tomu jeho svolení, cituji jeho myšlenku.

Speciální p ípady (citujeme jen výjime n )

1) asopis:

P ehled literatury a její citace v textuCitace v p ehledu literatury

Jména autor , rok vydání, název knihy, místo vydání, nakladatel

(vychází se z údaj na titulní stran knihy)

Citace jednotlivých kapitol – uvád jí se jména autor , název kapitoly, plná citace knihy, 

první a poslední stránka kapitoly

Betina V. 1980. Chemistry, biology and ecology of mycotoxins. Bratislava, Alfa.

Ješko T. 1992. The root as an integral part of the plant. In: Kozinka, V. and Kolek, J. (eds). 

Physiology of the plant root system. Dordrecht, Boston, London, Kluwer Acad. Publ., 1-30.

2) Kniha:

P ehled literatury a její citace v textu

• SN ISO 690-2 (.pdf na ISu)

• v BP používáme upravenou verzi (viz dále)

• u všech elektronických zdroj vždy uvést datum p ístupu a odkaz

• Digital Object Identifier (DOI)

• nebo hyperlink

Citace v p ehledu literatury

I. Elektronická monografie, databáze a po íta ové programy

autor, spoluautor, rok. Název [druh nosi e]. Vydání. Místo vydání: vydavatel, (datum 

aktualizace), datum citování. <DOI nebo hyperlink>

3) Publikace v elektronické form – elektronické dokumenty

Kirk-Othmer 1984. Encyclopedia of Chemical Technology [online]. 3rd ed. New York: 

John Wiley, [cit. 3. ledna 1990]. <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471238961> 



P ehled literatury a její citace v textuCitace v p ehledu literatury

II. lánek v elektronickém asopise

Autor rok publikace. Název. Název asopisu. [druh nosi e]. Datum citování. <DOI nebo hyperlink> 

Lawson D. J., Hellenthal G., Myers S., Falush D. 2012. Inference of Population Structure

using Dense Haplotype Data. PLoS Genet 8 (1) [online]. DOI:10.1371/journal.pgen.1002453. 

Novák K., Lisá L., Škrdleta V. 2004. Rhizobial nod gene-inducing activity in pea nodulation

mutants: dissociation of nodulation and flavonoid response. Physiol. Plantarum 120 (4) 

[online]. [cit. 14. dubna 2004]. <http://dandini.ingentaselect.com/vl=9129045/cl=25/nw=1/

rpsv/ij/mksg/00319317/v120n4/s4/p546>

III. lánek v elektronickém asopise – citace papírového zdroje

Pokud je u lánku uveden svazek, íslo a stránky obdobn jako v tišt ném asopise a tento 

vychází i tiskem, pak je nejlepší citovat jako klasický lánek v asopise.

Novák K., Lisá L., Škrdleta V. 2004 Rhizobial nod gene-inducing activity in pea nodulation

mutants: dissociation of nodulation and flavonoid response. Physiol. Plantarum 120 (4):

546-555.

P ehled literatury a její citace v textuCitace v p ehledu literatury

4)  Speciální p ípady a zdroje

I.) citace podle citace v lánku („citace v citaci“) – nevlastním separát – nep ímá citace

(maximáln 2-3 na celou práci, spíše dohledat p vodní zdroj)

Cox C. S., Brown B. R., Smith J. C. 1999. False-positive -lactamase results with

Staphylococcus lugdunensis in the Vitek Auto Microbios system. J. Gen. Genet. 85: 55-63. In

Agger W. A., Maki, D. G. 2001. Efficacy of direct Gram-stain in differentiating

staphylococci from streptococci in blood cultures positive for gram-positive cocci. J. Clin. 

Microbiol. 7:111-113.

II.) citace abstraktu ze sborníku abstrakt (výjime n – problémem je platnost pr b žných 

výsledk a dostupnost abstraktu)

Fazekas, F. 1998. Matrix algorithms and methods (MAM) to analyse stochastic chains and

processes. In Proceedings of the 6th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, 

Identification and Anomalies. Budapest, 9-11 November, 1998. Budapest: Technical

University, c1998, 477-483. ISBN 963-420-635-2. 

P ehled literatury a její citace v textuCitace v p ehledu literatury

III.) citace diserta ní práce

Vychodil, M. 1989. P esné opracování k ehkých materiál diamantovými nástroji. Diserta ní

práce. Praha, VUT Fakulta strojní. 127 stran.

I.) a II.) – citovat jen st ídm a výjime n

III.) – obvykle se necitují p edchozí bakalá ské nebo diplomové práce, v p ípad

disertace je vhodn jší citovat publikovaný lánek

4)  Speciální p ípady a zdroje

P ehled literatury a její citace v textuCitace v p ehledu literatury

CHYBY v p ehledu literatury:

- chyb jící nebo p ebývající citace oproti citacím v textu práce

- uvád ní et al. namísto uvedení všech autor v etn zkratek k estních jmen

- neuspo ádání dle abecedy a roku publikace

- nesouhlasí rok nebo jméno (komolení) v textu a v p ehledu literatury

- nejednotná forma citací

- uvád ní akademických a v deckých titul



Vyhledávání zkrácených názv asopis

P ehled literatury a její citace v textuCitace v p ehledu literatury

• názvy asopis se v p ehledu literatury udávají ve zkrácené podob

1) lze využít p ehledu literatury lánk , které mám k dispozici – asopis nemusí být citován, 

vyhledávání je velmi pracné, riziko chyby

3) dohledání v Journal Citation Reports (JCR), který je sou ástí Web of Science (WoS) 

pomocí ISSN

Postup:

- ve WoS vyhledat p íslušný lánek a v informacích o n m zjistit ISSN

- v JRC (pod záložkou Additional Resources) vyhledat konkrétní asopis 

podle ISSN 

- po vyhledání je název asopisu  uveden ve zkrácené form

Pokud se nepoda í dohledat zkrácený název – pak rad ji uvést celý název daného 

asopisu než vymýšlet vlastní zkrácenou verzi

2) Vyhledání v Journal Title Abbreviations

http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/A_abrvjt.html odkaz

Citace zdroj obrázk a tabulek

• není-li zdroj obrázku ( lánek) citován v textu, pak není citace uvedena ani v p ehledu 

literatury, což je chyba - zdroj musí být dohledatelný

• v legend obrázku nebo tabulky by m l být uveden zdroj (pokud není naším dílem)

Obrázek 1: Alternativní dráhy uvol ování kyseliny arachidonové (Lewis, 2003).

Tabulka 1: Geny ú astnící se p enosu signálu p es prostanoidní receptor (Black aj., 

1999; upraveno).

- tento zdroj tedy musí být uveden také v p ehledu literatury – problémy:

- pokud je tento zdroj citován také v samotném textu = žádný problém

- pokud není tento zdroj citován v samotném textu = uvést vedle odkazu na obrázek

nebo tabulku

nap . …. má význam p edevším v metabolizmu kyseliny 

arachidonové (obr. 1; Lewis, 2003)

P ehled literatury a její citace v textuCitace v p ehledu literatury

P ehled literatury a její citace v textu

Jména autor

Asijská jména se uvád jí bu v p íslušné jazykové form :

p íjmení na 1. míst – Mao Ce Tun je tedy pan Mao a abecedn se citace adí pod M,

nikoliv pod T

Citace (název lánku) se obvykle nep ekládá (v n kterých asopisech lze doplnit p ekladem 

v hranatých závorkách)

Pokud se (nap . na p ání redakce) uvádí pouze p eklad citace, pak se za citací uvádí jazyk, ve 

kterém je práce napsána, nap . [in English]

Zdroje v angli tin x práce v eštin

nebo v evropské form :

Mao C. T.  (!!! Tun M. C.)

Mao-Ce-Tun

P ehled literatury a její citace v textu

Necitují se:

• všeobecn známé poznatky (v tšinou uvedeny v u ebnicích)

• u ebnice a skripta

• práce p edch dc (BP a DP)

• abstrakta z konferencí (obvykle)

Pravidlo patnácté:

Poznatky uvedené v u ebnicích se necitují.

Pravidlo šestnácté:

P ed vazbou bakalá ské práce d kladn zkontroluj, zda jsou všechny citace v textu citovány

také v p ehledu literatury a naopak.


